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A visão da Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo é ser uma Igreja
Bíblica, Unida e Relevante. Alcançaremos a nossa visão quando cumprirmos a
missão de fazer discípulos através da pregação, evangelização, adoração, ensino,
oração, serviço, evangelização, missões e comunhão. Para realizar essa missão
precisamos ser uma Igreja Cheia da Palavra de Deus!
O Salmo 19 nos diz que a lei do Senhor restaura a alma, dá sabedoria aos
símplices, ela alegra o coração, ilumina os olhos, esta Palavra é mais desejável do
que o ouro e mais doce do que o mel. No ministério de Paulo em Éfeso vemos os
efeitos da pregação fiel. O apóstolo prega, persuade, fala ousadamente e disserta
durante três meses na sinagoga, para os religiosos judeus. Quando estes resistem
o evangelho, ele reúne os discípulos e começa a pregar na importante escola de
Tirano. Alguns manuscritos antigos descrevem que ele pregava ali cinco horas
diariamente, por espaço de dois anos. Três mil seiscentas e cinquenta horas de
pregação, todos os dias, durante dois anos. Tudo isto com o objetivo de que
todos os habitantes da Ásia ouvissem a Palavra de Deus. As sete igrejas do
Apocalipse nascem como fruto deste grande momento de despertar espiritual.
Tudo começa com a Palavra de Deus!
Paulo disse em Romanos 10.17, que a fé vem pela pregação, e a pregação,
pela Palavra de Cristo. É pela pregação que Deus resolve congregar a si os seus
servos, é por meio da pregação da Palavra que o nosso coração é reanimado, é
através da pregação que Deus confronta os nossos pecados, é pela metodologia
da Palavra que Deus santifica a nossa vida, é por intermédio da pregação que
Deus fala com o seu povo e reaviva a sua Igreja!
Por tanto, amado rebanho de Deus, se desejamos viver um cristianismo
vivo, uma fé restaurada e ter um coração transformado, devemos ter o nosso
prazer na Palavra de Deus de dia e de noite. A igreja que deseja ser cheia da vida
de Deus, deve estudar a Palavra de Deus em oração, clamando ao Espírito do
Senhor, para que Ele use os momentos de estudo para transformar o nosso
coração.
Contudo, devemos ser uma igreja na qual cada indivíduo testemunha
do amor de Deus, revelado na salvação que Ele nos deu em Cristo Jesus. Devemos
dizer ao mundo, aos familiares, aos amigos e a todos que o único Mediador entre
Deus e os homens é Jesus, que somente através dele os homens obterão paz com
Deus, justificação, alegria e vida eterna!
Se você deseja que a nossa igreja cresça e abençoe a muitos, convide o
máximo de pessoas que você puder para que visitem nossos Cultos, para ouvir
a Palavra e conhecer o Deus da Bíblia, que mandou seu Filho ao mundo para
nos reconciliar com Ele!
Prezados visitantes, sejam bem vindos, em nome do Senhor Jesus, a uma
Igreja Bíblica, Unida e Relevante. Que vocês conheçam Aquele que disse: “Eu
sou o caminho, a verdade, e a vida; ninguém vem ao Pai senão por mim.”
Em Cristo Jesus,
Rev
osther G
uimarães Lopes
ev.. R
Rosther
Guimarães
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TEMA DO ANO - O tema da nossa Igreja este ano de 2018 é: Uma Igreja Reformada e
Revitalizada. Queremos ser uma Igreja Reformada que segue a máxima do grande teólogo reformado
holandês Gisbertus Voetius; "Igreja Reformada sempre se reformando pela Palavra". Que o Senhor nos
faça aprofundar no estudo, vivência, testemunho e proclamação das Escrituras Sagradas. Reforma é
trabalho da Igreja.
Queremos ser uma Igreja Revitalizada
Revitalizada. Revitalização é restauração, ressurreição e reavivamento. Essa
obra é do Senhor. Um homem não pode restaurar a alma de outro homem. É por isso que, nos consagraremos,
oraremos e buscaremos a face do Senhor, para que Ele derrame sobre nós as suas mais doces e ricas bênçãos.
gr
eja Arr
ependida
Para começar o ano, o tema do mês é: Uma IIgr
greja
Arrependida
ependida. Que nesse mês de Janeiro você se
arrependa de todos os pecados que tem cometido, se reconcilie com os irmãos e se comprometa cada dia
mais com o Senhor.

ESP
AÇO P
ARA ANO
TAÇÃO DOS SERMÕES
ESPAÇO
PARA
ANOT
CUL
TO MA
TUTINO
CULT
MATUTINO
TEMA:
TEXTO:
PONTOS:
1)
2)
3)

CUL
TO NO
TURNO
CULT
NOTURNO
TEMA:
TEXTO:
PONTOS:
1)
2)
3)

REVERÊNCIA E ORAÇÃO - Amados irmãos e irmãs! Nos períodos que antecedem o Culto e após o
enhor
...está no seu santo templo; cale-se diante D
ele
seu término, lembremo-nos de que: “ O SSenhor
enhor...está
Dele
toda a terra”. Habacuque 2.20. Durante o prelúdio e o pósludio devemos ficar em oração. Contamos
com a atenção de todos.
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MEDIT
AÇÕES DIÁRIAS
MEDITAÇÕES
UMA IGREJA REFORMADA E RE
VIT
ALIZ
ADA
REVIT
VITALIZ
ALIZADA
Redigidas pelo P
ober
to Tambelini
Prresb
esb.. R
Rober
oberto
JANEIRO – UMA IGREJA ARREPENDIDA
“Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e me buscar, e se converter dos seus
maus caminhos, então, Eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra.” - II Cr. 7.14
Dia 22 – Deve Ser Acompanhado pela Conversão – Jeremias 25.5; 31.18-19
O Profeta Jeremias serviu ao Senhor por 40 anos, procurando advertir e converter o povo de Judá do seu
mau caminho e da maldade de suas ações, para voltar-se para Deus. Quando o povo peca ele sofre e é
castigado. Quando se arrepende, o povo usufrui das alegrias, canta louvores e é abençoado. O lamento de
Efraim, filho de José, testemunha de suas queixas, castigo e sofrimento, implorando, por paradoxal que
pareça, pela conversão por que tu és o SENHOR, meu Deus. Ele reconhece que, depois que foi instruído
ficou envergonhado e, arrependido, converteu-se do seu mau caminho, ficando aliviado do peso do seu
pecado. A mensagem profética de Jeremias aplica-se à Igreja atual. Havendo conversão, verdadeiramente,
a Igreja se mostra arrependida!
Dia 23 – D
ev
er A
companhado pela H
umildade – Tiago 4.7-10
Dev
evee SSer
Acompanhado
Humildade
Por essa epístola, escrita por Tiago, um servo temente ao Senhor, os discípulos de Jesus são motivados a
praticar os princípios cristãos. Nesse texto, o autor instrui aos cristãos a sujeitar-se a Deus e a resistir ao
diabo, que ele fugirá de vós! Admoesta: Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. A sujeição é um
ato de subordinação e de dependência absoluta de Deus. Devemos sim nos sujeitar a Deus, afastar-nos do
pecado e buscar a santificação e nos humilhar na presença do Senhor, para que a tristeza se transforme em
alegria e a paz de Cristo inunde o nosso coração. A Igreja que chega arrependida, com humidade, ao trono
da graça será edificada. Eis o que diz a Palavra de Deus: “Humilhai-vos na presença do Senhor e ele vos
exaltará” (Tg. 4:10). Louvado seja Deus por isso!
Dia 24 – Deve Ser Acompanhado pelo Aborrecimento à Vida – Jó 42.1-6
A experiência de Jó é um dos mais belos testemunhos bíblicos de fé, perseverança e aborrecimento à vida.
Jó tanto reconheceu o seu erro, quando sentiu que Deus o preservou da morte em diversas circunstâncias
dolorosas, que chegou a manifestar a sua completa pequenez diante da majestade de Deus, quando
afirma: “ Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso, me abomino e me
arr
ependo no pó e na cinza
arrependo
cinza” (Jó 42:5-6). É admirável ver que Jó suportou todo o sofrimento que
passou sem amaldiçoar a Deus! Ele soube ter paciência e esperar em Deus. Essa atitude magnânima nos
conduz a esperar em silêncio o dia da graça. Tal como Jó, a Igreja - corpo de Cristo - deve ser edificada
admitindo as suas faltas, submetendo-se à soberania de Deus!
Dia 25 – D
ev
er A
companhado pela Vergonha e Confusão – E
d 9.6-15; Dn 9.7-8
Dev
evee SSer
Acompanhado
Ed
O povo de Israel foi privilegiado por ter um líder espiritual como Esdras. Esdras ficou muito envergonhado
com a atitude do povo e com as suas iniquidades, mesmo depois de ter sido abençoado por Deus, com a
sua misericórdia. Esdras ficou tão confuso e envergonhado porque o povo, mesmo tendo passado por
muitas tribulações, não haviam aprendido a lição. Esdras orou e disse: “Meu Deus! Estou confuso e
envergonhado, para levantar a ti a face, meu Deus, porque as nossas iniquidades se multiplicaram sobre
a nossa cabeça, e a nossa culpa crescer até aos céus” (Ed. 9:6). Como Esdras, o profeta Daniel também orou
pelo povo que se afastou do Senhor, cometendo transgressões. “A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a
nós, o corar de vergonha, como hoje se vê! A Igreja deve orar assim e pedir perdão!
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Dia 26 – D
ev
er A
companhado pelo A
bandono da IIdolatria
dolatria – E
Dev
evee SSer
Acompanhado
Abandono
Ezz 14. 1-11; I Ts 1.9
O sacerdote e profeta Ezequiel admoestou aos judeus que viviam na Babilônia que a adoração deve ser
unicamente a Deus e não a falsos deuses. Alguns dos anciãos de Israel foram ter com Ezequiel para ouvilo e o profeta mostrou a eles que existiam falsos ídolos em seus corações. Eles fingiam ser espirituais para
ouvir Ezequiel, mas secretamente em seu coração, em vez de haver amor à Deus e à sua Palavra, havia
idolatria. Eram como os fariseus no tempo de Jesus ou mesmo os cristãos nos dias atuais, que colocam
muitas coisas no lugar de Deus, como negócio, riqueza, etc. Ezequiel chamou-os ao arrependimento
para que se voltassem para Deus, como fez Paulo à Igreja de Tessalônica para que deixassem os ídolos e
se convertessem ao Deus vivo, para servi-lo!
Dia 27 – Deve Ser Acompanhado pela Decisão e Ação – Lucas 15.11-24
A parábola do filho pródigo realça um belo exemplo da bondade de Deus para cada um de nós. O filho
abandonou a casa do pai para desfrutar de liberdade e das coisas que o dinheiro pode comprar, o que
entristeceu profundamente o coração de seu pai. A escassez dos recursos dissipados, no entanto, levou
os seus amigos a abandoná-lo, à lida de um trabalho servil e a se alimentar da comida dos porcos. Ele
lembrou da bondade do pai para com os seus servos e como ele tratava a todos, com fartura e boa
comida, o que o fez tomar a decisão de se arrepender, voltar e pedir perdão. O pai, então, avistando o
filho, vai ao seu encontro, abraça e o beija. O filho lhe diz: Pai, pequei contra o céu e diante de ti; já não
sou digno de ser chamado teu filho. Houve, assim, reconciliação e regozijo!
Dia 28 – E
ependimento Ver
dadeir
o – JJonas
onas 3.5-8
Exxemplo de Arr
Arrependimento
erdadeir
dadeiro
Nesse texto da Palavra de Deus vemos um verdadeiro exemplo de arrependimento e fé em Deus, que
salvou povo de Nínive, e que também demonstra o efetivo resultado da mensagem do profeta Jonas,
obedecendo a Deus, após a sua experiência de ser vomitado da barriga de um peixe. Jonas começou a
pregar na cidade de Nínive, advertindo-a de sua idolatria e das suas transgressões para que se convertessem
do mau caminho e da violência de suas mãos, sob pena de ser subvertida. A Bíblia diz que “Os ninivitas
creram em Deus, e proclamaram um jejum, e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor”
(Jn. 3:5). Essa notícia chegou até ao rei de Nínive que também fez o mesmo e mandou proclamar em
Nínive a mesma mensagem. E Deus viu o que fizeram e os poupou!
AGENDA DE ORAÇÃO
01. ENFERMOS: Sylvia Bentes, André (filho do Almir e Dani), Spiridon Patseas, Sr. Elmir Andrade,
Marcel Thomé, André Robles Morales (esposo da Cecília Lazinha), Manoela da Fonseca, Ernesto
Ferreira da Costa e Idalina Castilho Ferreira da Costa, Helena Porfírio Silva Moraes, Ingrid Teixeira dos
Santos, Celso Queiroz (amigo Presb. Marcel).
02. IGREJA UNIDA : Oremos pelos casais de nossa Igreja: para que os maridos amem suas mulheres,
como Jesus ama a Igreja, para que as mulheres honrem seus maridos, como a Igreja honra ao Senhor.
03. RE
VIT
ALIZ
AÇÃO : Oremos para que o Senhor salve muitas pessoas em nossa Igreja e cresçamos
REVIT
VITALIZ
ALIZAÇÃO
em comunhão amorosa.
04. MISSÕES: Oremos por todas as Missões e Missionários que trabalham no centro de São Paulo,
para que o Senhor transforme nossa Cidade.
05. CUL
TO DE ORAÇÃO
CULT
ORAÇÃO: Para que sejamos uma Igreja Bíblica , Unida e Relevante; venha orar
conosco na próxima quinta-feira às 19h
19h.
06. REUNIÃO DE ORAÇÃO: No próximo sábado, dia 27/01, às 7h
7h, a ênfase da reunião de
oração será a intercessão pela Cidade de São Paulo.
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ESCAL
AS DE DIÁCONOS: Hoje - Rodrigo Pretti, Getúlio, Marcos, Osmar, Rafael e Rodrigo Abreu.
ESCALAS
Próximo domingo - dia 28/01- Adilson, Cristian, Daniel, Felipe, Luiz Carlos e Mauro.
ESCAL
AS DE OR
GANIST
AS: Hoje - Cultos Matutino e Noturno: Lilian.
ESCALAS
ORGANIST
GANISTAS:
Próximo domingo - dia 28/01- Cultos Matutino e Noturno: Mirian.
CUL
TO INF
ANTIL - 1) Venha fazer parte da equipe do Culto Infantil. Precisamos de você! Pode nos
INFANTIL
CULT
ajudar transmitindo a mensagem ou nos auxiliando no cuidado com as crianças. Para saber mais informações
mande um e-mail para: luciene.aranha@gmail.com.
2) Atenção crianças até 10 anos! Nesse domingo ouviremos a seguinte mensagem:
Culto Matutino: "Limpo em um mundo sujo (Samuel)". O versículo chave é "I Tm 1.15" e Culto
Noturno: "Deus fala a mim por meio de sua Palavra". O versículo chave é " II Tm 3.16". Pedimos aos
pais ou responsáveis que, ao término do culto, busquem pessoalmente seus filhos!
ESCOLA BÍBLICA DOMINICAL - Neste mês de Janeiro teremos aulas em conjunto.
Tema G
eral
Geral
eral: Uma Igreja Reformada e Revitalizada.
Tema de JJaneir
aneir
o : Uma Igreja Arrependida.
aneiro
1) Jovens e adultos no Templo: Hoje - Rev.José Carlos Piacenti
D
ia 28/01 - Sem. Davi Wallace Francisco
Dia
2) Pré - Adolescentes e Adolescentes na sala 15: H
oje - Samira Janeiro Terra Pires
Hoje
Dia 28/01 - Raquel Rocha Aranha
3) Departamento Infantil - Sala no Sub-solo - Aulas especiais durante este mês de Janeiro.
ANIVERSARIANTES DA SEMANA - Hoje: Daniela Miller Aguiar; Dia 22: Presb. César Haenni,
ia 24: Presb. Cleverson Pereira de Almeida,
Marina de Moura; Dia 23: Eliane Maria Santini Thomé; D
Dia
Mirian Raquel M. Salmeron Silva; Dia 25: Luís Edgard Aires de Oliveira, Marlene Heilig de Barros,
Sheila Mara Ramos de Aguiar; Dia 26
26: Dalva Maria dos Santos.
ANIVERSÁRIO DE CASAMENTO - Cumprimentamos com carinho os casais que comemoram
mais um ano de vida conjugal.
Dia 24: Presb. Paulo Hamilton Siqueira e Laurita Carmelita Gadioli Siqueira
61 anos
Dia 24: Diác. Getúlio Bernardo de Senna e Lidia Kocian de Senna
42 anos
Dia 24: Diác. Luiz Carlos de Oliveira e Elizabeth Camargo de Oliveira
42 anos
Dia 26: Paulo Andreysuk Neto e Nair Andreysuk
61 anos
CORAIS EM RECESSO - RETORNO DOS ENSAIOS - Os ensaios retornarão nas datas a seguir:
Coro Geral: Quarta-feira - dia 31/01
Coro Masculino
Masculino: Quinta-feira - dia 01/02
Coro Jovem e Orquestra
Orquestra: Sábado dia 03/02
REL
ATÓRIOS DE A
TIVIDADES 2017 - Solicitamos a todos os Departamentos Internos, Ministérios,
RELA
ATIVIDADES
Corais, Orquestra, Equipe de Louvor, que encaminhem o mais breve possível os relatórios de atividades
.com.br ou adm@unidaipb
.com.br
unidaipb@unidaipb.com.br
adm@unidaipb.com.br
.com.br.. Contamos
do ano de 2017, para o email unidaipb@unidaipb
com a colaboração de todos!
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CUL
TO MA
TUTINO - 11h
CULT
MATUTINO
Prelúdio
Adoração
* Salmo 84
Hino 39 – “Exaltação e Louvor”
* Oração de Adoração
ai"
Pai"
Hino Especial: "Casa do P
Contrição
* Efésios 2. 1-10
* Oração Silenciosa
Hino 130 – “Oração ao Senhor”
* Oração de Confissão
Ação de Graças
* Efésios 5. 18-21
Hino 79 – “Glória ao Salvador”
* Oração de Gratidão
Cânticos - "T
"Tee Agradeço"
"V
im para A
dorar-T
e"
"Vim
Adorar-T
dorar-Te"
* Oração com as Crianças
Edificação
Hino Especial: "Águas"
* Leitura Bíblica
Mensagem - Rev. Rosther Guimarães
Lopes
Consagração
* Oração
Hino 335- "Júbilo no Céu"
* Bênção Apostólica
* Amém Tríplice
Poslúdio

CUL
TO NO
TURNO - 19h
CULT
NOTURNO
Prelúdio
Adoração
* Salmo 67
Cântico - "D
"Dee Todas as Tribos"
* Oração de Adoração
Hino Especial - "Casa Cheia"
Contrição
* Romanos 3. 9-18
* Oração Silenciosa
Hino 86 - "Espírito do Eterno Deus"
* Oração de Confissão
Hino Especial
Ação de Graças
* Salmo 107. 1-3
Cântico - "Deus Supremo"
* Oração de Gratidão
Cântico - "Aleluia, Hosana"
* Oração com as Crianças
Edificação
* Leitura Bíblica
Mensagem- Rev. Rosther Guimarães Lopes
Santa Ceia
era Páscoa"
Hino 341 - "V
"Vera
Palavras de Instituição
Oração de Consagração
Distribuição dos Elementos
Hino Especial - "A Última Ceia"
* Oração
Consagração
Cântico - "Autor da Minha Fé"
* Oração Final
* Bênção Apostólica
* Amém Tríplice
P
oslúdio
Poslúdio

Nas partes assinaladas ( * ) não devemos entrar e nem sair do Templo
PAR
TICIP
AÇÃO DOS PRESBÍTER
OS:
ARTICIP
TICIPAÇÃO
PRESBÍTEROS:
- Nas liturgias - Culto Matutino
Matutino: Esdras - Culto Noturno: Saulo
-N
anta Ceia no C
ulto N
oturno - Saulo, Paulo Sérgio, Paulo Ricardo e Edson.
Naa distribuição da SSanta
Culto
Noturno
REUNIAO DO CONSELHO - O Conselho se reunirá na próxima terça-feira, dia 23/01, das
20h às 23h
23h, no local de costume. Todos os seus membros estão convocados.
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